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Сучасні дослідження фізіологічних функцій організмів тісно
пов’язані з вивченням механізмів сприйняття та внутрішньо
клітинної передачі сигналів. Знання механізмів формування
реакції-відповіді клітин на вплив екстраклітинних сигналів
є принципово важливим для розвитку уявлень про регуляцію
функціональної та метаболічної активності клітин. Це, в свою
чергу, необхідно для глибшого розуміння сутності онтогенезу,
особливостей взаємодії організмів із навколишнім середовищем
і природи різноманітних біологічних функцій живих об’єктів.
Інтенсивне накопичення відомостей в галузі клітинного сигналінгу привело до появи значної кількості тематичних оглядових статей і монографій. Однак більшість з них можна рекомендувати студентам тільки як додаткову літературу, оскільки
такі джерела містять величезний масив специфічних даних,
який ускладнює сприйняття студентами матеріалу про власне
механізми внутрішньоклітинної передачі сигналів. Цей навчальний посібник є спробою автора систематизувати основні відомості про внутрішньоклітинну сигналізацію рослин. У книзі
описані структура, властивості та особливості функціонування
компонентів внутрішньоклітинних сигнальних систем рослин,
механізми рецепції і трансдукції зовнішніх сигналів. У зв’язку
з поліфункціональністю більшості сигнальних посередників
їх участь у фізіологічних процесах детально не розглядається.
Книга не є всеосяжним джерелом відомостей про механізми
рецепції і сигналінгу у рослин, і можливо, не дасть абсолютно
всіх відповідей на питання найбільш допитливих читачів. Однак цей навчальний посібник може послужити стартовим майданчиком для початку освоєння поки що маловивченої галузі
біології — механізмів рецепції і сигналінгу у рослин.

